
dr Orłowska Wiktoria 
doktor nauk medycznych w zakresie medycyny. Adiunkt 
na Wydziale Elektroradiologii w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu. Wykładowca na kierunku 
Logopedia w Instytucie Studiów Podyplomowych. 
Wykładowca w Instytucie Promocji Zdrowia WSTH w 
Podkowie Leśnej. Ratownik medyczny w centrum 
diagnostycznym. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy 

naukowo-dydaktycznej. Obszarem zainteresowań naukowych są zagadnienia 
medyczne związane ze zdrowiem populacji oraz jednostki. 
 

mgr Borecka-Sierpina Beata 
logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, 
specjalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w 
oświacie. Certyfikowany terapeuta ręki. Posiada 
zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, 
specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach 
edukacyjnych. Nauczyciel dyplomowany. Wieloletnia 

działaczka Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów oraz 
Przewodnicząca Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Śląsk-Opole PZL. Doradca 
metodyczny oraz konsultant  ośrodka doskonalenia nauczycieli. Posiada 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, studentów, jest autorką i 
realizatorką wielu programów kursów grantowych Kuratora Oświaty. Przez 
szereg lat organizowała i prowadziła kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz 
konferencje, w tym międzynarodowe. Jest redaktorką publikacji Mózg Mowa 
Terapia, 2006 Opole i Nasze dzieci różne są… Jak im pomóc, by osiągnęły sukces? 
Część 2, Poradnik dla nauczycieli, 2014 Opole oraz współredaktorką 
Rzeczywistość a przyszłość edukacyjna ucznia z dysleksją. Modelowa opieka, 
2004 Opole. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Srebrny Krzyż Zasługi. 
 

mgr Cugier Agnieszka 
neurologopeda, logopeda i terapeuta, pracująca we 
własnych Gabinetach LogAfa we Wrocławiu oraz w 
przedszkolu specjalnym. Współzałożycielka i członkini 
Stowarzyszenia Razem Rozkodujmy Afazję. Prekursorka 
"Spotkań z sercem", czyli grupy wsparcia dla rodziców 
dzieci z afazją "rozwojową" i ORM, systematycznie 
odbywających się już w kilku miastach Polski. 

Specjalizująca się w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z 
zaburzeniami mowy o różnych podłożach i charakterystyce (m. in. afazja 
"rozwojowa", alalia, ORM, afazje nabyte, spektrum autyzmu, choroby 



genetyczne) oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (m. in. dysleksja 
rozwojowa). 
 

mgr Dudzik Iwona 
Od 24 lat Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego w Nysie, Logopeda, doradca 
metodyczny, prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, 
surdopedagogiczną, pedagogiczną, posiada 
doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli w obszarach 

edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. Wykładowca akademicki. 
 

mgr Lewandowska Justyna 
Właścicielka prywatnego gabinetu logopedycznego, z 
wykształcenia magister filologii polskiej i logopeda, 
logopeda w Poradni psychologiczno-pedagogicznej w 
Nysie, członkini zespołu diagnostycznego całościowe 
zaburzenia rozwoju ASD, Posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i 
młodzieży oraz prowadzeniu terapii zaburzeń mowy i 

wad wymowy u dzieci, zwłaszcza młodszych. Wieloletni wykładowca w Instytucie 
Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii, pedagogiki korekcyjnej, nauki o 
języku. 
 

mgr Mikulska Izabela 
Tłumacz języka migowego PJM, wieloletnie 
doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi, 
psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii 
Uzależnień. Koordynator pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole. Wieloletni wykładowca w 
Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie 
surdopedagogiki. 

 
 

mgr Gorczyca Magdalena 
Surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny 
oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania 
rozwoju – absolwentka Akademii Pedagogicznej w 
Krakowie. Praktyk z wieloletnim stażem pracy z dziećmi 
i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Pracuje w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, oraz 



w Promyku Nadziei – firmie oferującej specjalistyczną pomoc i terapię dla dzieci 
i młodzieży. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w 
zakresie pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, logopedii, a także terapii 
pedagogicznej.  
 


